
 

 

En el marc de la Setmana de l’Arquitectura 2019, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya està 

organitzant una proposta educativa per dur a terme als centres educatius amb l’objectiu d’aportar 

una nova mirada sobre els espais que ens acompanyen, ens emocionen, fomenten relacions, 

generen dinàmiques d’inclusió i són una expressió de la civilització del nostre temps. 

La proposta consisteix en apropar l'arquitectura al món educatiu a través d’una sèrie de tallers, 

xerrades o visites que conviden a observar, pensar i fer seguint el fil de l’arquitectura de la nostra 

ciutat. 

Les sessions es realitzaran en horari lectiu durant la Setmana de l’Arquitectura 2019, que tindrà 

lloc del 9 al 19 de maig. 

L’activitat es desenvoluparà a  través dels tres eixos —cos, hàbitat i territori— que es treballaran 

transversalment amb conceptes com la perspectiva de gènere, la diversitat funcional i cultural, la 

sostenibilitat i la identitat. Així, es podran explorar diferents temàtiques: 

 Arquitectura moderna – Arquitectes que centraran la mirada en aquelles obres 

d’arquitectura construïdes, properes al centre escolar, per aprofundir en el llegat històric de 

la nostra ciutat i alhora poder-lo valorar. 

 

 L’arquitectura avui – Arquitectes que centraran la mirada en projectes de rehabilitació i 

millora dels edificis, incidint amb l’eficiència energètica i la salut de les persones.  

 

 Espai públic – Arquitectes de la mà d’associacions de veïns, centraran la seva mirada en 

aquells espais guanyats per a la ciutadania fruit d’una mobilització veïnal.  

 

 La ciutat inclusiva, la ciutat per a tothom – Arquitectes de la mà d’entitats del tercer sector, 

centraran la seva mirada en la sensibilització amb la diversitat funcional, i com l’arquitectura 

pot ajudar a trencar barreres i viure de forma autònoma.  

 

 L’arquitectura de prop – Visitar despatxos d’arquitectura propers a les escoles. 

 

 

 

NOTA: els centres educatius interessats en participar-hi s’han d’inscriure abans del dia 15 de 

gener al formulari de sol·licitud. S’atendran les demandes en funció de la disponibilitat 

d’arquitectes. 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfX-sXgZLtrFOvx1IlSB-h4563tYnUUgFB9mEqNiXOwwlW2Dg/viewform

